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Mr. S. de Zwart1,2

Privacy in het verzekeringsrecht

AV&S 2022/20

Dit artikel beschouwt privacy in het verzekerings-
recht. Aandacht wordt besteed aan vier onderwer-
pen. De verwerking van gezondheidsgegevens, de 
mogelijkheid voor verwerking in het kader van vor-
deringen, informatie-inwinning en rechtsmiddelen 
van betrokkenen. Afgesloten wordt met een aantal 
aanbevelingen. De eerste aanbeveling isgericht aan 
een ieder die met het verzekeringsrecht werkt. De 
overige aanbevelingen zijn specifiek gericht aan het 
Verbond, de wetgever en de rechter. 

1 Inleiding

De invloed van het privacyrecht op de verzekeringssector 
is groot. Hoe verzekeraars verzekerden kunnen selecteren, 
of fraude kan worden bewezen of dat bewijs moet worden 
toegelaten; het zijn vragen die in grote mate worden beant-
woord door het privacyrecht. 

In deze bijdrage wordt het privacyrechtelijke speelveld dat 
geldt in het verzekeringsrecht uiteengezet. Met het samen-
spel van specifieke wetgeving en zelfregulering van het 
Verbond van Verzekeraars (‘Verbond’) bestaat een voor de 
verzekeringssector uniek speelveld dat nadere bestudering 
en enkele kritische kanttekeningen verdient.
Eerst worden in paragraaf 2 de bronnen van het privacy-
recht in het verzekeringsrecht geschetst. 
Vervolgens wordt in paragraaf 3 de verwerking van gezond-
heidsgegevens nader beschouwd. In paragraaf 4 wordt het 
verwerken van persoonsgegevens in het kader van (rechts)
vorderingen besproken. Bij gezondheidsgegevens vormt 
het verwerken van persoonsgegevens ten behoeve van vor-
deringen een uitzondering op het verwerkingsverbod. Bij 
strafrechtelijke gegevens vormt het een wettelijke grond-
slag voor verwerking. Bepleit wordt dat ook ten behoeve van 
het verweer (paragraaf 4.1) en buiten rechte (paragraaf 4.2) 
gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden voor 
verwerking in het kader van rechtsvorderingen. 
In paragraaf 5 wordt de regelgeving voor informatie-inwin-
ning door verzekeraars besproken. Het toepassingsgebied 
van de verschillende vormen van regelgeving wordt ge-
schetst en er worden enkele kritische opmerkingen over de 
inhoud geplaatst.
Tot slot wordt in paragraaf 6 kort het onderbelichte rechts-
middel van artikel 35 UAVG behandeld alsmede de verhou-
ding tot het kort geding.
In de conclusie (paragraaf 7) geef ik op basis van het onder-
zoek in dit artikel een aantal aandachtspunten, zowel in het 
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2022/20, afl. 3.
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algemeen als specifiek aan het Verbod, de wetgever en de 
rechter.

2. De structuur van het privacyrecht binnen 
het verzekeringsrecht

De Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’)3, 
is sinds haar toepassing per 25 mei 20184 het uitgangspunt 
van het Europese privacyrecht. De AVG verving Richtlijn 
95/46/EG (‘Richtlijn’). De AVG is een verordening. Anders dan 
op de Richtlijn is op de AVG direct een beroep te doen, waar-
door implementatie zoals in de Wet bescherming persoons-
gegevens niet meer nodig is.5 Nadere nationale wetgeving is 
nodig, daar waar gebruik gemaakt wordt van de ruimte die 
de AVG biedt voor nationale keuzes. Wat betreft Nederland 
bevat de Uitvoeringswet AVG (‘UAVG’), nadere regelgeving. 

Kenmerkend voor de verzekeringssector is het grote aantal 
bronnen zelfregulering in protocollen en gedragscodes. In 
het kader van privacy komen aan bod de Gedragscode Per-
soonlijk Onderzoek uit 2011 (‘GPO’), het CIS Gebruikerspro-
tocol uit 2018 (‘CIS-protocol’), de Gedragscode Verwerking 
Persoonsgegevens Verzekeraars uit 2018 (‘GVP’) en het in 
2021 herziene Protocol Inlichtingen Financiële Instellin-
gen (‘PIFI (2021)’). Behoudens het CIS-protocol zijn de bo-
venstaande gedragscodes en protocollen (mede) opgesteld 
door of in opdracht van het Verbond. De bij het Verbond 
aangesloten verzekeraars zijn door zelfregulering gebon-
den aan de gedragscodes en protocollen.6 Wat betreft het 
CIS-protocol, geldt dat dit op deelnemers van toepassing is. 
Deelnemer is de verzekeraar, diens gevolmachtigde of an-
dere rechtspersoon die een rechtsgeldige deelnemersover-
eenkomst met de stichting CIS hebben afgesloten.7

Door artikel 40 AVG wordt het gebruik van gedragscodes 
bevorderd. Gedragscodes van een groep van verantwoorde-
lijken of verwerkers kunnen ter goedkeuring worden voor-
gelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het PIFI 
heeft een dergelijke vergunning ontvangen ten behoeve van 
het verwerken van strafrechtelijke gegevens.8, 9

3 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in ver-
band met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

4 Artikel 99 AVG.
5 Artikel 288 VWEU.
6 Zie in het kader van bindende zelfregulering door het Verbond ook de Ge-

dragscode Verzekeraars (2018) en de Codewijzer bindende zelfregulering 
(2020).

7 CIS-protocol, definities, “Deelnemer”, p. 6.
8 De Europese privacytoezichthouders, European Data Protection Bodies, 

hebben richtlijnen opgesteld voor gedragscodes en toezichthoudende or-
ganen.

9 European Data Protection Board, Richtsnoeren 1/2019 voor gedragscodes 
en toezichthoudende organen in de zin van Verordening 2016/679 (“Richt-
snoeren 1/2019”), versie 2.0, 12 februari 2019.
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In de praktijk zullen de actoren in de verzekeringssector 
vaak meteen de regels uit de van toepassing zijnde zelfre-
gulering toepassen. Het beveelt echter de aanbeveling om 
steeds zorgvuldig na te gaan of de AVG en UAVG niet pri-
vacy-vriendelijker (lees: strenger voor verzekeraar) zijn; als 
dit het geval is gaat die wetgeving voor. Een interpretatie 
door een brancheorganisatie kan het dwingendrechtelijke 
privacyrecht immers niet opzij zetten. Anderzijds kunnen 
degenen wier privacy in het geding is cherry picken door een 
beroep te doen op verzekeraars bindende verderstrekkende 
waarborgen uit zelfreguleringsbronnen. 

3. Verwerking gezondheidsgegevens met GVP

Na een korte toelichting op de GVP wordt bekeken hoe 
wordt omgegaan met de verwerking van gezondheidsgege-
vens. Geconcludeerd wordt dat de GVP niet aansluit bij de 
(U)AVG en dat de UAVG op diens beurt niet aansluit bij de 
AVG.

3.1 GVP, UAVG en AVG in onderling verband
De GVP is als geheel bezien een afgewogen regeling. Op be-
paalde punten is de GVP verzekeraar-vriendelijk en op an-
dere punten betrokkene-vriendelijk.10,11 Voor zover de GVP 
meer rechten geeft aan verzekeraars dan wel minder ver-
plichtingen oplegt aan verzekeraars, zou dat verzekeraars 
niet mogen baten. De AVG en andere regelgeving worden 
door de GVP niet ter zijde geschoven. Anderzijds is de ver-
zekeraar (mits lid van het Verbond) wel gebonden aan een 
beperking van haar rechten of aan aanvullende verplichtin-
gen ten opzichte van de AVG. Afwijkingen in de GVP ten op-
zichte van de (U)AVG maakt cherry picking mogelijk.

Het belangrijkste punt waarin de GVP afwijkt ten faveure 
van verzekeraars is de verwerking van gezondheidsgege-
vens op grond van artikel 5 GVP. Gezondheidsgegevens zijn 
bijzondere persoonsgegevens waarbij een verwerkings-
verbod met uitzonderingen geldt (artikel 9 AVG). Indien 
er sprake is van de verwerking van gezondheidsgegevens, 
dan dient de verwerkingsverantwoordelijke dus niet alleen 
een grondslag voor de verwerking te hebben (bijvoorbeeld 
“uitvoering overeenkomst” of “gerechtvaardigd belang”12), 
maar dient er ook sprake te zijn van één van de in artikel 
9 lid 2 sub a tot en met sub j AVG gegeven uitzonderingen.

In de GVP is opgenomen dat gezondheidsgegevens alleen 
in de daar omschreven gevallen worden verwerkt. Het ver-
werkingsverbod komt hierin onvoldoende tot uiting. Ver-
volgens worden de mogelijkheden om gezondheidsgege-
vens te verwerken beschreven onder artikel 5.1.1 sub a tot 
en met i GVP. De meeste van deze mogelijkheden betreffen 

10 Betrokkene in de zin van artikel 4 lid 1 AVG, de geïdentificeerde of identi-
ficeerbare persoons waarvan de persoonsgegevens worden verzameld.

11 Zie hierna te bespreken verwerking van gezondheidsgegevens.
12 Uit Gerechtshof Amsterdam 21 december 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:4055, 

r.o. 3.11 lijkt te volgen dat een belangenafweging altijd nodig zou zijn, maar 
naar mijn mening zou ook een beroep gedaan kunnen worden op één van 
de andere gronden van artikel 6 AVG.

praktische vertalingen van de uitzonderingen uit artikel 9 
lid 2 AVG. Het betreft in volgorde van de GVP uitdrukkelijke 
toestemming (artikel 9 lid 2 sub a AVG, artikel 22 lid 2 sub 
a UAVG); door de betrokkene openbaar gemaakte gegevens 
(artikel 9 lid 2 sub e AVG en artikel 22 lid 2 sub d UAVG); 
noodzakelijkheid voor historische, statistische of weten-
schappelijke doeleinden (artikel 9 lid 2 sub j AVG en artikel 
24 UAVG) en noodzakelijkheid bij geschillenbeslechting (ar-
tikel 9 lid 2 sub f AVG).13

Tot zover niets bijzonders, echter vier in artikel 5.1.1. GVP 
genoemde situaties waarin de verzekeraar gezondheidsge-
gevens mag verwerken, zijn slecht te rijmen met de (U)AVG. 

Ten eerste artikel 5.1.1. sub b GVP. Gezondheidsgegevens 
zouden mogen worden verwerkt ter beoordeling, acceptatie 
en uitvoering van de verzekering. Artikel 30 lid 3 onder b 
UAVG stelt dat verzekeraars gelet op artikel 9 lid 2 sub h AVG 
niet gebonden zijn aan het verwerkingsverbod, voor zover 
verwerking noodzakelijk is in het kader van hun werk-
zaamheden. Artikel 9 lid 2 sub h AVG ziet op doeleinden van 
preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling 
van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische 
diagnoses, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale 
diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezond-
heidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten. 
Ik zie niet in dat het werk van verzekeraars hier onder zou 
vallen. Ook uit de wetsgeschiedenis bij de UAVG blijkt niet 
op welke wijze artikel 9 lid 2 sub h AVG een grondslag zou 
bieden.14 Juridisch juister is het om overeenkomstig artikel 9 
lid 2 sub g AVG invulling te geven aan de mogelijkheid voor 
een wettelijke uitzondering met voldoende waarborgen op 
basis van het algemeen belang.15 Mogelijk is er een fout in 
de tekst van de UAVG geslopen en wordt in artikel 30 lid 3, 
aanhef UAVG niet sub h, maar sub g bedoeld. Mocht sprake 
zijn van een omissie dan dient deze hersteld te worden.16

Ten tweede artikel 5.1.1. sub c GVP: waarborging van de vei-
ligheid en integriteit van de sector. In deze gevallen zal vaak 
ook een beroep gedaan kunnen worden op artikel 9 lid 2 sub 
f AVG, verwerking in het kader van onder meer het instellen 
van of verweren tegen rechts vorderingen binnen en buiten 
rechte.17 Een extra uitzondering op het verwerkingsverbod 
kan de veiligheid en integriteit van de sector niet bevatten.

Ten derde stel ik vraagtekens bij artikel 5.1.1 sub e GVP: de 
noodzakelijkheid met het oog op een zwaarwegend alge-
meen belang, mits verzekeraar passende waarborgen heeft 
genomen. Het zwaarwegend belang keert terug in artikel 
9 lid 2 sub g AVG, maar dit artikel vereist wel een wette-
lijke grondslag. Artikel 30 lid 2 UAVG bevat een dergelijke 

13 De vertaling van artikel 9 lid 2 sub f AVG in de GVP is een juiste. Zie para-
graaf 5.2.1. waarin wordt betoogd dat de rechtsvorderingscriterium ruim 
moet worden uitgelegd.

14 De memorie van toelichting zwijgt hierover.
15 Een nader onderzoek van deze denkrichting gaat het bestek van dit artikel 

te buiten.
16 Zie de concluderende aanbevelingen in het slot van dit artikel.
17 Zie verder, paragraaf 5.2.1.

T2_AV&S_2203_bw_V3A.indd   115T2_AV&S_2203_bw_V3A.indd   115 6/13/2022   6:33:51 PM6/13/2022   6:33:51 PM



116 Afl. 3 - juni 2022 AV&S  2022/20

ArtikelenPRIVACY IN HET VERZEKERINGSRECHT

wettelijke grondslag in de zin van sub g, maar deze heeft be-
trekking op scholen, reclasserings instellingen en de Minis-
ter van V&J in het kader van vrijheidsbenemende maatrege-
len en dus niet op verzekeraars. Ik meen dat het wenselijk is 
dat verzekeraars op grond van het algemeen belang de mo-
gelijkheid krijgen om gezondheidsgegevens te verwerken. 
De vereiste wettelijke grondslag dient op grond van de AVG 
te voorzien in passende waarborgen, waardoor de moge-
lijkheden van verzekeraars op democratische wijze worden 
afgewogen tegen de belangen van betrokkenen. 

Ten vierde zou volgens artikel 5.1.1. sub f GVP verwerking 
mogelijk zijn op grond van een vergunning. Voor de verwer-
king van strafrechtelijke gegevens is een vergunning inder-
daad een mogelijkheid op grond van artikel 33 lid 4 en lid 5 
UAVG,18 maar in het kader van de verwerking van gezond-
heidsgegevens treedt de GVP hier buiten de uitzonderings-
mogelijkheden van de AVG. 

Ten vijfde zou verwerking op basis van artikel 5.1.1. sub i 
GVP mogelijk zijn indien de naleving van wet- en regelge-
ving dat vereist of toelaat. Die mogelijkheid is veel te ruim 
omschreven want laat elke wettelijke mogelijkheid tot ver-
werking voorgaan op de AVG en UAVG. De AVG of UAVG 
biedt daarvoor geen basis.19

3.2 Niet ter goedkeuring aan AP voorgelegd
Wat betreft de GVP wordt nog opgemerkt dat deze niet ter 
goedkeuring is voorgelegd aan de AP. Reden daarvoor was 
dat medio 2018 nog niet bekend was onder welke voor-
waarden de AP AVG-gedragscodes zou goedkeuren, aldus 
de circulaire van 26 juni 2018 waarmee de GVP werd aan-
gekondigd.20 Eind 2018 zou het Verbond opnieuw bekijken 
of het de GVP ter goedkeuring aan de AP wilde voorleggen. 
Navraag bij het Verbond leert dat de huidige versie van de 
GVP niet is en zal worden voorgelegd aan de AP. Een nieuwe 
versie van de GVP wordt momenteel opgesteld. 

4. Verwerking en rechtsvorderingen

In deze paragraaf bespreek ik de mogelijkheid tot ver-
werking van persoonsgegevens in het kader van (rechts)
vorderingen, geschillenbeslechting of claims, hierna door 
mij aangeduid als ‘vorderingsverwerking’. Wat betreft ge-
zondheidsgegevens bestaat hier een uitzondering op het 
verwerkingsverbod in artikel 9 lid 2 sub f AVG. Wat betreft 
strafrechtelijke gegevens biedt artikel 32 aanhef en sub d 
UAVG een grondslag voor vorderingsverwerking.

18 Waarvan met het PIFI ook gebruik is gemaakt.
19 Een veel meer ingekaderde mogelijkheid tot verwerking bestaat bijvoor-

beeld wel ten aanzien van wettelijke verplichtingen op het gebied van het 
arbeidsrecht, artikel 9 lid 2 sub b AVG.

20 https://platformpersonenschade.verzekeraars.nl/wp-content/uploads/
Unorganized/Circulaire-Nieuwe-Gedragscode-Verwerking-Persoonsgegevens.
pdf.

In de praktijk blijkt onduidelijkheid te bestaan over deze 
vorderingsverwerking.21 De eerste onduidelijkheid ziet op 
de vraag of de uitzondering ook geldt in het geval een par-
tij zich verweert tegen een rechtsvordering. De tweede on-
duidelijkheid bestaat ten aanzien van de vraag of de vorde-
ringsverwerking ook buiten rechte kan worden ingeroepen. 
Op beide onduidelijkheden wordt in de volgende paragrafen 
nader ingegaan.

4.1 Verweer 
Wat betreft de eerste vraag wordt hieronder vastgesteld dat 
artikel 8 lid 2 sub e Richtlijn sprak van “de verdediging van 
een recht in rechte”. In de Nederlandstalige versies van de 
AVG en UAVG is dit gewijzigd. Deze teksten spreken over de 
“onderbouwing” van een rechtsvordering. Bestudering van 
de Engelse en Franse taalversies van de AVG leert dat in de 
Nederlandse tekst een vertaalfout is gemaakt, waardoor nu 
onduidelijk is dat verweer nog steeds onder de reikwijdte 
van de vorderingsverwerking valt. De hieronder opgeno-
men wetteksten dienen ter verduidelijking van mijn be-
schouwing. 

Artikel 8 lid 2 sub e Richtlijn – NL
de verwerking betrekking heeft op gegevens die duidelijk door 
de betrokkene openbaar zijn gemaakt of noodzakelijk is voor 
de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht 
in rechte.22

Artikel 9 lid 2 sub f AVG artikel 22 sub 2 sub e UAVG – NL
de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening 
of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerech-
ten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid;

Art. 9, sec. 2, par. f GDPR - EN
processing is necessary for the establishment, exercise or de-
fence of legal claims or whenever courts are acting in their 
judicial capacity;

Article 9, par. 2.f RGDP – FR
le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à 
la défense d'un droit en justice ou chaque fois que des juridic-
tions agissent dans le cadre de leur fonction juridictionnelle.

Hoewel alle taalversies van Europese regelgeving offici-
eel23 authentiek en daarmee gelijk in rang zijn, komt aan de 
Nederlandse taalversie geen andere betekenis toe en dient 
deze conform de overige taalversies te worden uitgelegd. 
Bovendien is een andere uitleg dan dat dit criterium ook 
van toepassing is op het verweer tegen rechtsvorderingen, 
niet werkbaar. Een strikte uitleg zou aanleiding geven tot 
een onaanvaardbare ongelijkheid tussen eiser en gedaagde. 
Indien de verzekeraar een verklaring voor recht instelt dat 
niet hoeft te worden uitgekeerd zou de verzekeraar wel 

21 Ik put uit in mijn praktijk gestelde vragen en uit het standpunt van be-
trokkene in het hierna te bespreken vonnis van de Rechtbank Rotterdam, 
10 april 2020, ECLI: NL:2020:3430, r.o. 3.2.1.

22 Zie ook artikel 23 lid 1 sub b en c Wet bescherming persoonsgegevens.
23 Artikel 55 lid 1 VEU.
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gegevens mogen verwerken, terwijl geen gegevens ver-
werkt zouden mogen tegen het verweer indien de verze-
kerde een vordering instelt.

4.2 Buiten rechte
Wat betreft de tweede vraag, of ook buiten rechte belang 
toekomt aan de vorderingsverwerking, het volgende. In 
april 2020 oordeelde de Rechtbank Rotterdam over een zaak 
waarin het Albert Schweitzer Ziekenhuis (‘ASZ’) de behan-
deling van een beroepsaansprakelijkheids zaak wenste over 
te dragen aan haar verzekeraar MediRisk.24 Verzekeraar 
diende daartoe te beschikken over de medische stukken van 
de claimante. 

Claimante weigerde het ASZ een machtiging te verstrekken 
met toestemming tot het delen van medische gegevens. 
Het ASZ deed daarop een beroep op artikel 9 lid 2 sub f AVG 
(vorderingsverwerking). Zij vorderde in deelgeschil dat de 
informatie zonder machtiging met verzekeraar zou mogen 
worden gedeeld, althans dat de machtiging door claimante 
zou moeten worden ondertekend.

De Rechtbank Rotterdam wees de vorderingen van het ASZ 
af. De rechtbank oordeelde dat de vordering van betrokkene 
geen mogelijkheid voor verwerking (uitzondering op het 
verwerkingsverbod) bood. Reden was dat volgens de recht-
bank deze uitzondering buiten rechte niet van toepassing 
zou zijn.25

In de annotatie van Klein Gunnewiek in Jurisprudentie Al-
gemeen (JA) bij deze uitspraak werd al de conclusie getrok-
ken dat de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam onwerk-
baar was.26 In een noot bij een andere uitspraak in dezelfde 
aflevering van JA werd met meer zekerheid gesteld dat de 
uitspraak van de Rechtbank Rotterdam een te strikte en 
bovenal onwenselijke uitleg van de bepaling leek, waarvan 
kon worden afgevraagd of de gegeven uitleg de bedoeling is 
geweest van de wetgever en waarover het laatste woord nog 
niet zou zijn gezegd.27

Dat het laatste woord over deze uitspraak nog niet was 
gezegd, blijkt nu. Aan de opmerkingen van de annotators 
in JA wil ik toevoegen dat de uitspraak van de Rechtbank 
Rotterdam in mijn ogen zonder meer onjuist is. Dit blijkt uit 
een vergelijking tussen de AVG en de Richtlijn en de consi-
derans bij de AVG. 

Uit het onder de vorige paragraaf opgenomen citaat van ar-
tikel 9 lid 2 sub f AVG blijkt dat de afsluitende zinssnede uit 
artikel 8 lid 2 sub 3 Richtlijn “recht in rechte” is verdwenen. 

24 DE wens tot overdracht bestond omdat de verzekeringsovereenkomst 
tussen het ASZ en MediRisk bepaalde dat alleen MediRisk een standpunt 
mocht innemen over de aansprakelijkheid van het ASZ.

25 Rechtbank Rotterdam 10 april 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:3430, r.o. 4.8.
26 Noot P.J. Klein Gunnewiek bij Rechtbank Rotterdam, 10 april 2020, JA 

2020/89.
27 Rechtbank Amsterdam 18 maart 2020,ECLI:NL:RBAMS:2020:2200, JA, 

2020/88, met noot M.S.E. van Beurden en M.L. Jinkes de Jong. 

Het betreft een bewuste verwijdering, zo blijkt uit conside-
rans 52 bij de AVG, die bepaalt: 

“Een afwijking moet ook voorzien in de mogelijkheid 
tot verwerking van die persoonsgegevens indien dat 
noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de 
onderbouwing van een rechtsvordering, in een gerech-
telijke procedure dan wel in een administratieve of bui-
tengerechtelijke procedure.”

5. Informatie-inwinning met CIS-protocol, 
PIFI en GPO

Een ander onderwerp waar ik in het kader van deze bijdrage 
aandacht aan besteed is informatie-inwinning, welke bij-
voorbeeld plaatsvindt bij acceptatie en claimbehandeling. 
De praktijk laat zien dat verzekeraars soms erg terughou-
dend zijn met informatie-inwinning omdat zij onzeker zijn 
over hun rechten en verplichtingen dienaangaande. Onder 
meer bestaat onduidelijkheid door de grote verscheiden-
heid van regelgeving. De belangrijkste bronnen van regel-
geving worden nader besproken.

5.1 CIS-protocol
Het CIS-protocol is met het oog op de AVG in 2018 herzien 
en ziet op alle meldingen in de CIS databank. Artikel 13 
CIS-protocol maakt onderscheid tussen Claimmeldingen en 
Speciale Meldingen. Claimmeldingen zijn feitelijke “onge-
kleurde” meldingen op een verzekerings product. Informa-
tie over de schuld of aansprakelijkheid van betrokkene is 
niet opgenomen. Onder Speciale Meldingen worden onder 
meer begrepen vermeldingen in het externe verwijzings-
register (‘EVR’) en registraties van royementen. Artikel 17 
lid 3 onder a bepaalt dat meldingen in het EVR aan de eisen 
van het nader te bespreken PIFI moeten voldoen. 

Artikel 10 en 12 CIS-protocol geven de grenzen van het 
gebruik van de CIS databank. De CIS databank is een hulp-
middel bij de controle van informatie die betrokkene zelf 
aan de verzekeraar verstrekt. De grenzen zijn gesteld bij 
schadelastbeperking en de beheersing van verzekerings-
fraude en -criminaliteit. 

Belangrijk is dat de toelichting op artikel 10 en 12 CIS-pro-
tocol stelt dat betrokkene eerst zelf in de gelegenheid moet 
worden gesteld om informatie aan verzekeraar te verstrek-
ken. De toelichting stelt ook dat de deelnemer geen infor-
matie uit de CIS databank mag halen voordat hij de kan-
didaat-verzekeringnemer daar naar heeft gevraagd. Deze 
subsidiariteitsbepaling is bij verzekeraars niet altijd bekend 
en vergt daarom bijzondere aandacht. 

5.2 PIFI
De AP heeft op 1 april 2021 het PIFI 2021 goedgekeurd. De 
goedkeuring is de vergunning van de AP waarmee verze-
keraars krachtens artikel 33 lid 4 sub c en lid 5 UAVG straf-
gegevens ten behoeve van een derde mogen verwerken. In 
concreto betreft dit de verstrekking van gegevens door de 
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bevraagde verzekeraar aan een vragende verzekeraar. De 
vragende verzekeraar vindt de grondslag voor verwerking 
van strafgegevens ten eigen behoeve in artikel 33 lid 2 AVG.

Het PIFI bevat voor zowel de vragende als de bevraagde ver-
zekeraar regels voor uitwisseling van gegevens over inci-
denten zoals fraude en misleiding. Het PIFI is onder invloed 
van de AVG herzien. Waar de belangrijkste verschillen tus-
sen de Richtlijn en de AVG met name gevonden worden in de 
vastlegging en verantwoording, komen deze onderwerpen 
ook in het PIFI terug. Het Incidentenregister wordt verder 
niet meer gemeld bij de AP,28 maar vastgelegd in een register 
van verwerkingsactiviteiten.29

  Stap 1 – Incidentbeoordeling
Het PIFI is van toepassing zodra de gebeurtenis die wordt 
onderzocht een “incident” betreft.30 De eerste stap die 
wordt gezet bij de toepassing van het PIFI is kwalificatie van 
de gebeurtenis. 

Verzekeraars registreren allerlei gegevens over feiten aan-
gaande hun verzekeringen en verzekerden. Het neutrale 
begrip voor deze feiten is “gebeurtenis”. Voorbeelden zijn 
verzekerings aanvragen, wijzingen wat betreft de te verze-
keren risico’s en gemelde claims. Een incident is blijkens de 
definitie van artikel 2 PIFI een gebeurtenis die als gevolg 
heeft, zou kunnen hebben of heeft gehad dat de belangen, 
integriteit of veiligheid van de cliënten of medewerkers 
van een Financiële Instelling, de Financiële Instelling zelf 
of de financiële sector als geheel in het geding zijn of kun-
nen zijn, zoals het falsificeren van nota’s, identiteitsfraude, 
skimming, verduistering in dienstbetrekking, phishing en 
opzettelijke misleiding. 

Al snel is sprake van een incident. De definitie in artikel 
2 maakt duidelijk dat reeds een gebeurtenis als incident 
kwalificeert als die als gevolg “zou kunnen hebben” dat de 
“belangen, integriteit of veiligheid” “in het geding zijn of 
kunnen zijn”. Zie in dat verband tevens de op deze ruime 
uitleg aansluitende rechtspraak.31 Het PIFI met haar be-
voegdheden en waarborgen is door deze ruime uitleg al 
snel van toepassing, waardoor dan naast het CIS-protocol 
vaak ook het PIFI van toepassing is. Daarnaast is ook de 
GVP van toepassing.32 Al deze bronnen van regels binden 
de verzekeraar in beginsel. Dit maakt fraudebestrijding 
juridisch complex.

28 Artikel 3.1.1. PIFI 2013. 
29 Zie het nieuwe artikel 3.1.2. PIFI 2021 en artikel 30 AVG.
30 Het PIFI is altijd van toepassing indien verzekeraar kennisneemt van EVR-

registraties.
31 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 31 augustus 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:2706, 

r.o. 5.36: “[Appellant] en [appellante] hebben niet weersproken dat het schenden 
van de mededelingsplicht een incident is in de zin van het PIFI. Het is geen eis dat 
sprake moet zijn van fraude, of van verdenking daarvan”.

32 Vanuit de GVP zijn in een enkel geval weer hogere eisen aan registratie in 
het Incidentenregister gesteld. Zie Rechtbank Rotterdam 7 augustus 2019, 
ECLI:NL:RBROT:2019:6448.

  Stap 2 – Verwerking
De tweede toetst betreft de beoordeling of gegevens mo-
gen worden verwerkt in het incidentenregister. Artikel 4.1.1. 
PIFI 2021 bepaalt dat de verwerkingen gericht moeten zijn 
op de veiligheid en integriteit van de financiële sector, daar-
onder mede begrepen het geheel van activiteiten die gericht 
zijn op het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en be-
strijden van benadeling33 dan wel oneigenlijk gebruik van 
producten, diensten en voorzieningen en/of (pogingen) tot 
strafbare of laakbare gedragingen en/of overtredingen van 
(wettelijke) voorschriften.34 De bescherming dient gericht 
te zijn op de financiële sector, daaronder wordt verstaan de 
branche waartoe de financiële instelling deel van uitmaakt, 
de economische eenheid (groep) waartoe de financiële in-
stelling behoort, de financiële instelling zelf, alsmede haar 
cliënten en medewerkers. Alleen met het oog op de doelen 
omschreven in artikel 4.1.1. PIFI 2021 mogen gegevens in 
het Incidentenregister worden vastgelegd. Sprake is dus van 
doelbinding.

Artikel 4.1.2. PIFI 2021 bepaalt dat bij de vastleggingen in 
het Incidentenregister het proportionaliteitsbeginstel en 
subsidiariteitsbeginsel in acht worden genomen. In het PIFI 
2013 was enkel een proportionaliteitstoets opgenomen be-
treffende registraties in het EVR.35 Terecht onderkent het 
PIFI 2021 dat ook registraties in het Incidentenregister ge-
volgen hebben, waardoor ook hier het proportionaliteits-
beginsel en subsidiariteitsbeginsel van toepassing zijn.36 
Wegens de beperktere gevolgen van een interne registratie 
zal de belangenafweging van proportionaliteit en subsidia-
riteit wel sneller opname rechtvaardigen.37 Bovendien biedt 
het PIFI gezien de ruime definitie van incident, veel ruimte 
zo bevestigde onlangs de Rechtbank Gelderland in een door 
mij namens Achmea gevoerd kort geding.38

Onjuiste informatie dient uiteraard niet geregistreerd te 
worden. Onderzoeken die niets opleveren dienen naar mijn 
mening weer wel geregistreerd te worden als zijnde een 
niet-incident. Het is in het belang van betrokkene dat verze-
keraar en betrokkene zicht hebben op ontlastend materiaal.

  Stap 3 – Toegang tot het register
De volgende beoordeling ziet op wie toegang krijgt tot het 
Incidentenregister.Artikel 4.2PIFI 2021 brengt hier niets 
nieuws ten opzichte van de voorgaande versie. Intern heeft 
in beginsel alleen de speciale afdeling Veiligheidszaken 
toegang. Indien noodzakelijk met het oog op de doelen 
van het PIFI kunnen ook anderen, bijvoorbeeld specifieke 

33 Artikel 4.1.1. PIFI 2021, eerste onderdeel.
34 Artikel 4.1.1. PIFI 2021, tweede onderdeel.
35 Artikel 5.2 PIFI 2013, het subsidiariteitsbeginsel was tevens niet als zoda-

nig onderkend.
36 Nieuw in het PIFI 2021 is de verwijzing naar het subsidiariteitsbeginsel, 

hoewel dat ook als onderdeel van het proportionaliteitsbeginsel gezien 
kan worden. Desalniettemin is het voor verzekeraars van belang om aan 
het subsidiariteitsbeginsel te toetsen omdat een debat in rechte dienaan-
gaande meer voor de hand ligt.

37 Rechtbank Gelderland 30 juli 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:4154 r.o. 4.4. 
38 Rechtbank Gelderland 15 december 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:7317.
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claimbehandelaars toegang tot gegevens verkrijgen.39 Deze 
noodzakelijkheid wordt niet verondersteld en zal goed 
moeten worden onderbouwd.

  Stap 4 – Verstrekking van informatie
Bij informatie-uitwisseling geeft de onderzoekende afdeling 
veiligheidszaken eerst aan welke feiten en omstandigheden 
zij heeft geconstateerd en vraagt zij informatie aan de te be-
vragen afdeling veiligheidszaken. Vervolgens informeert de 
bevraagde afdeling veiligheidszaken de vragende afdeling. 

In beginsel moet de betrokkene geïnformeerd worden over 
de opname in het Incidentenregister. Dit moet uiterlijk bij 
de eerste verstrekking (artikel 13 en 14 AVG en artikel 9.1.1. 
PIFI). Deze verplichting is zeker niet absoluut. Artikel 9.1.2. 
PIFI bepaalt dat mededeling aan betrokkene achterwege 
blijft indien sprake is van een uitzonderingssituatie ex ar-
tikel 14 lid 5 AVG of artikel 41 UAVG. Dat is onder meer het 
geval indien het achterwege laten van het informeren nood-
zakelijk is in het belang van de voorkoming, opsporing en 
vervolging van strafbare feiten of de bescherming van rech-
ten en vrijheden van anderen. Met name in fraudezaken 
zal deze uitzondering zich veelvuldig voordoen. Een goede 
overweging en vastlegging van de door verzekeraar te ma-
ken afwegingen is vereist.

  Stap 5 – Extern verwijzingsregister
Stelt de verzekeraar vervolgens vast dat de gedragingen 
kortgezegd kwalificeren als fraude, dan moet verzekeraar 
op basis van het proportionaliteitsbeginsel beoordelen of en 
hoe lang de verwijzingsgegevens van de betrokkene wor-
den opgenomen in het EVR.40 De toets wat betreft het EVR 
is zwaar wegens de gevolgen van registratie.41 In voldoende 
mate moet de betrokkenheid bij de fraude vaststaan (artikel 
5.2.1 onder b PIFI).42

Het PIFI schrijft voor dat een verwijzing in het extern 
verwijzingsregister een maximumduur kent van acht 
jaar.43 In de jurisprudentie is regelmatig zichtbaar dat de 
proportionaliteits beoordeling van verzekeraar wat betreft 
de duur van de registratie geen stand houdt en de registra-
tie wordt ingekort.44

39 Het PIFI bepaalt ook op welke wijze informatie uit het Incidentenregister 
wordt gedeeld met andere organisaties. Hier wordt in het bestek van deze 
bijdrage niet verder op ingegaan.

40 Zie artikel 5.2.1. PIFI 2021.
41 Betrokkene zal bij registratie in het EVR doorgaans niet in staat zijn zich 

bij een reguliere verzekeraar te verzekeren. Ook een dienstbetrekking bij 
een onderneming die het extern verwijzingsregister controleert zal niet 
mogelijk zijn.

42 Zie Gerechtshof Den Haag 7 april 2020, ECLI:NLGHDHA:2020:559 waarin 
de fraude niet voldoende aannemelijk was en Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden 19 oktober 2021, ECLI:GHARL:2021:9867 waarin de fraude 
wel voldoende aannemelijk was.

43 Zie artikel 5.3.2 PIFI 2021, te rekenen vanaf opname in het Incidenten-
register.

44 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 31 augustus 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:2706; 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 oktober 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:9867; 
Rechtbank Amsterdam 4 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:803. 

Ook wat betreft het EVR dient betrokkene in beginsel geïn-
formeerd te worden op grond van artikel 9.1.1. PIFI. An-
ders dan bij het Incidentenregister, zal er doorgaans geen 
sprake zijn van een situatie waarin melding achterwege kan 
worden gelaten, al hoewel hier op grond van artikel 9.1.2 
dezelfde uitzonderingen op melding bestaan.45 Bovendien 
dwingt artikel 9.1.3. PIFI de verzekeraar betrokkene in elk 
geval te informeren op het moment dat sprake is van een 
‘hit’. 

5.3 GPO
Tot slot bespreek ik in het kader van informatie-inwinning 
door verzekeraars de GPO uit 2011. De GPO maakt onder-
scheid tussen het feitenonderzoek en het persoonlijk on-
derzoek. Het feitelijk onderzoek betreft het onderzoek naar 
feiten, omstandigheden en gedragingen die nodig zijn voor 
de beoordeling van een verzekeringsaanvraag, lopende 
verzekeringsovereenkomst, schademelding of andere aan-
spraak op uitkering of prestatie. Het persoonlijk onderzoek 
volgt op het feitenonderzoek. Kenmerkend is dat bijzondere 
onderzoeksmethoden of -middelen worden gebruikt, welke 
inbreuk (kunnen) maken op de persoonlijke levenssfeer van 
betrokkene. Op het persoonlijk onderzoek is de GPO van 
toepassing. 

De GPO noemt niet-uitputtend drie onderzoeksmethoden, 
die tijdens het persoonlijk onderzoek kunnen worden in-
gezet. Het betreft een interview met betrokkene, het in-
winnen van informatie bij derden en het observeren van 
betrokkene (artikel 7 GPO). Met name bij het inwinnen van 
informatie bij derden is discussie mogelijk of sprake is van 
feitenonderzoek dan wel persoonlijk onderzoek.46 Is de GPO 
van toepassing en houdt verzekeraar zich er niet aan, dan is 
in beginsel sprake van een ongerechtvaardigde en derhalve 
onrechtmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van 
de verzekerde.47 Hoewel het bewijs dat verkregen is alleen 
op grond van bijkomende omstandigheden terzijde gescho-
ven dient te worden,48 is het veronachtzamen van de GPO 
gezien het doel van de GPO aangemerkt een dergelijke bij-
komende omstandigheid.49

Het is wachten op een naar aanleiding van de AVG herziene 
versie van de GPO, waar momenteel aan gewerkt wordt.50 
Meer duidelijkheid is gewenst met betrekking tot het on-
derscheid tussen feitenonderzoek en persoonlijk onder-
zoek. Ook de aanscherping van het doel van de GPO kan er 
wellicht toe bijdragen dat in strijd met de GPO verkregen 
bewijs niet reeds “met het oog op het doel van de GPO” 

45 Op grond van artikel 9.1.2. PIFI.
46 Zie Kifid 1 maart 2021, nr. 2021-0189 en de bespreking van deze uitspraak 

door Van Tiggele-Van der Velde in AV&S 2022/14.
47 Hoge Raad 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:942, NJ 2015/20 (Redelijk ver-

moeden-arrest), r.o. 5.2.1.
48 Hoge Raad 7 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0500, NJ 1993/78 en HR 

12 februari 1993, ECLI:NJ:HR:1993:ZC0860, NJ 1993/599)
49 Hoge Raad 18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:942, NJ 2015/20, r.o. 5.2.4.
50 Zie voor een nadere bespreking van de GPO, P. Oskam en H.H. de Vries,

Privacy-toets op rechtmatigheid van feitenonderzoek en persoonlijk onder-
zoek, TLP 2015/58, afl. 3, p. 27-32 en P. Oskam en H.H. de Bries, Beursbengel 
2015/4, p. 4-6.
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terzijde wordt geschoven. Dat is mijns inziens wenselijk. 
Het is immers een algemene regel van burgerlijk recht dat 
onrechtmatig verkregen bewijs niet terzijde wordt gescho-
ven enkel omdat het onrechtmatig is verkregen. 

6. Rechtsmiddelen

Tot slot de rechtsmiddelen. Betrokkene kan een kort geding 
starten tegen de verwerking van persoonsgegevens. Daar-
naast is er de bijzondere rechtsingang van artikel 35 UAVG.51 
De belanghebbende kan zich met een verzoekschrift tot de 
burgerlijke rechter wenden met het verzoek zijn rechten 
te waarborgen door middel van een bevel aan de verwer-
kingsverantwoordelijke. Van de mogelijkheid tot het instel-
len van een verzoek ex artikel 35 UAVG is naar mijn weten 
wat betreft gepubliceerde rechtspraak, binnen het verzeke-
ringsrecht slechts één keer gebruik gemaakt. Betrokkene 
had geen succes.52

Op zichzelf staat de bijzondere rechtsingang van artikel 35 
UAVG niet eraan in de weg dat vragen over de verwerking 
van persoonsgegevens in een kort geding aan de rechter 
worden voorgelegd. Recent heeft het Gerechtshof Amster-
dam geoordeeld dat dit anders is in het geval de termijn van 
artikel 35 lid 2 UAVG is verstreken. In een dergelijk geval 
zal de eiser in beginsel zijn vordering zien stranden.53 Deze 
uitspraak geeft een belangrijke beperking op de mogelijk-
heden voor betrokkenen om verwerkingen met een kort 
geding aan te vallen. 

7. Aanbevelingen

Ik sluit af met een aantal aanbevelingen op basis van mijn 
bevindingen in dit artikel. 

De eerste aanbeveling is gericht aan eenieder die met pri-
vacyregels werkt binnen de verzekeringssector. De veelheid 
aan wetgeving, protocollen en gedragscodes is complex. Ge-
dragscodes kunnen verouderen of onjuiste implementaties 
bevatten, zeker als zij niet zijn goedgekeurd door de AP. Het 
kritisch toetsen van zelfregulering aan UAVG en AVG en het 
toetsen van de UAVG aan de AVG biedt ook kansen zo laat 
dit artikel zien. 

De tweede aanbeveling is aan het Verbond gericht. Op basis 
van de tekst van de GVP bestaat de indruk dat verwerking 
van gezondheidsgegevens door verzekeraars mogelijk is ter 
waarborging van de integriteit van de sector. De AVG vereist 
echter een wettelijke basis voor het verwerken van gezond-
heidsgegevens. Deze basis ontbreekt. Het is wel wenselijk 
dat in een wettelijke basis wordt voorzien. Zolang dat niet 
gebeurt kunnen aan de GVP op dit punt geen rechten wor-
den ontleend. Bovendien biedt, anders dan de GVP stelt, de 
naleving van wetgeving geen algemene uitzondering op het 
verwerkingsverbod van gezondheidsgegevens. Interessant 

51 Waarbij bijvoorbeeld het recht op vergetelheid kan worden ingeroepen ten 
aanzien van onrechtmatig verkregen gegevens (artikel 17 lid 1 sub d AVG).

52 Rechtbank Den Haag 13 augustus 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:9925.
53 Gerechtshof Amsterdam 5 november 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3966.

is hoe in de nieuwe GVP met deze onderwerpen wordt 
omgegaan. De GPO dateert van voor de AVG en zal daarom 
worden herzien. De herziene GVP en GPO zullen dienstbaar 
zijn en het werk van de praktijkjurist vereenvoudigen. Dat 
geldt te meer wanneer de gedragscodes door de AP worden 
goedgekeurd zodat een nadere toets van de inhoud van die 
instrumenten minder urgent is. Aangenomen kan dan wor-
den dat de zelfregulering in overeenstemming is met de pri-
vacyregelgeving. 

Bovendien zou een wijziging van de GPO er toe kunnen 
bijdragen dat duidelijker wordt wanneer sprake is van een 
persoonlijk onderzoek en dat dat onrechtmatig verkregen 
bewijs minder makkelijk ter zijde wordt geschoven. Dit laat-
ste kan door duidelijk te maken wat de bewijsrechtelijke ge-
volgen zijn van onrechtmatig verkregen bewijs als gevolg 
van een persoonlijk onderzoek.

Ook voor de wetgever is er werk aan de winkel. Artikel 30 lid 
3 onder b UAVG, houdende twee uitzonderingen voor verze-
keraars op het verbod gezondheidsgegevens te verwerken 
is gebaseerd op artikel 9 lid 2 sub h AVG. Naar mijn mening 
sluiten de AVG en UAVG hier niet op elkaar aan waardoor de 
uitzondering de UAVG geen stand houdt. Verzekeraars wor-
den in artikel 9 lid 2 sub h AVG immers niet genoemd. Mo-
gelijk kan een uitzonderingsmogelijkheid worden gevonden 
in het algemeen belang (artikel 9 lid 2 sub g AVG) en was dat 
ook zo bedoeld.54 Een kleine wetswijziging ligt in dat geval 
voor de hand.

Een mogelijkheid waarvan verzekeraars wel zonder nadere 
wijzigingen in regelgeving gebruik moeten kunnen maken 
is de vorderingsverwerking. Deze geldt voor gezondheids-
gegevens en strafgegevens en dan zowel bij het instellen 
van een claim als verweer en binnen en buiten rechte. Ik 
sluit af met de aanbeveling dat de rechtspraak zich reken-
schap dient te geven van de ongelukkige Nederlandse verta-
ling van de AVG wat betreft de vertaling inzake het verweer 
en de gewijzigde inhoud van de AVG met betrekking tot vor-
deringen buiten rechte.

54 In artikel 30 lid 3 UAVG zou dan gelezen moeten worden: “artikel 9, tweede 
lid, onderdeel g”. 
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